انًؼبسظخ
تعريفها:
ْ ٙغشٚمخ يٍ غشق انطؼٍ ػهٗ األحكبو ٔ ،ركٌٕ ف ٙاألحكبو انغٛبثٛخ .
ٔرُص انًبدح ( )032يٍ لبٌَٕ االجشاءاد انجضائٛخ ػهٗ أٌ (رجٕص انًؼبسظخ يٍ انًحكٕو ػهٔ ، ّٛانًغإٔل ػٍ انحك انًذَٙ
ف ٙاألحكبو انغٛبثٛخ انصبدسح ف ٙانجُح ٔانًخبنفبد أيبو انًحكًخ انز ٙأصذسد انحكى  ،خالل أعجٕػ ٍٛيٍ ربسٚخ ئػالَّ ،
ٔٚزشرت ػهٗ انًؼبسظخ ٔلف رُفٛز انحكى).
كًب رُص انًبدح ( )030يٍ لبٌَٕ االجشاءاد انجضائٛخ ػهٗ أٌ (ٚزشرت ػهٗ انًؼبسظخ ئػبدح َظش انذػٕٖ ثبنُغجخ ئنٗ
انًؼبسض ٔ ،ال ٚعبس انًؼبسض يٍ يؼبسظزّ.
كًب رُص انًبدح ( )030يٍ لبٌَٕ االجشاءاد انجضائٛخ ػهٗ أٌ (رؼزجش انًؼبسظخ كأٌ نى ركٍ ئرا نى ٚحعش انًؼبسض انجهغخ
انًحذدح نُظشْب ٔ ،نهًحكًخ فْ ٙزِ انحبنخ أٌ رأيش ثبنزُفٛز انًإلذ نهحكى يغ رمذٚى كفبنخ ٔنٕ حصم اعزئُبفّ ٔرنك
ثبنُغجخ ئنٗ انزؼٕٚعبد ٔنٓب أٌ رؼف ٙانًحكٕو نّ يٍ انكفبنخ ٔ ،ال رجٕص انًؼبسظخ ف ٙانحكى انصبدس ف ٙانًؼبسظخ)
ٔنكٍ ْم رجٕص انًؼبسظخ ف ٙأحكبو االعزئُبف ؟
ْٔم رجٕص ف ٙاألحكبو انحعٕسٚخ االػزجبسٚخ ؟
نمذ أجبثذ انًحكًخ انؼهٛب ػهٗ ْزِ انزغبؤالد  ،ف ٙحكًٓب انصبدس ف ٙانٕالؼخ انزبنٛخ:
رزهخص ٔالؼبد ْزِ انذػٕٖ ف ٙأٌ انًزٓى أػطٗ نهًذػ ٙثبنًحك انًذَ ٙثغٕء َٛخ شٛكبد دٌٔ يمبثم ٔفبء عبثك
ٔيؼذ نهذفغ ٔ ،لذ أحبنّ االدػبء انؼبو ئنٗ انًحكًخ انًخزصخ ٔغبنت ثًؼبلجزّ ثًٕجت انًبدح ( )092يٍ لبٌَٕ انجضاء انؼًبَ.ٙ

الحكم الغيابي:
ٔ لعذ رهك انًحكًخ غٛبثٛبً ثاداَخ انًزٓى ػٍ انزًٓخ انًُغٕثخ ئنٔ ّٛيؼبلجزّ ثبنغجٍ عزخ أشٓش ٔانغشايخ خًغ ٍٛسٚبال ً
ٔثانضايّ ثغذاد لًٛخ انشٛك نهًذػ ٙثبنحك انًذَٔ ٙلذسد يبئخ لاير كفبنخ نٕلف رُفٛز ػمٕثخ انغجٍ.
فؼبسض انًزٓى انحكى انغٛبث ٙانصبدس ف ٙيٕاجٓزّ  ،فمعذ رهك انًحكًخ ثمجٕل انًؼبسظخ شكال ً ٔف ٙانًٕظٕع ثزؼذٚم
انحكى انًؼبسض فٔ ّٛاالكزفبء ثًؼبلجخ انًزٓى ثبنغجٍ ثالثخ شٕٓس ٔانغشايخ ػششح سٚبالد ٔانزأٛٚذ فًٛب ػذا رنك ف ٙانشك
انًذَٔ ٙألشد ثٕلف رُفٛز انؼمٕثخ ئرا انزضو ثبنغذاد خالل شٓش ٍٚفمػ يٍ ربسٚخ انحكى  ،فبعزأَف انًزٓى انحكى االثزذائ، ٙ
فمعذ يحكًخ االعزئُبف ثمجٕل االعزئُبف شكال ً ٔ ف ٙانًٕظٕع ثشفعّ  ،فؼبسض انًزٓى انحكى انصبدس يٍ يحكًخ االعزئُبف
 ،فمعذ راد انًحكًخ ثؼذو جٕاص انًؼبسظخ فمشس  ،انًزٓى ثٕكٛم ػُّ انطؼٍ ف ٙانحكى ثطشٚك انُمط ثًٕجت رٕكٛم ٚزٛح نّ
رنك  ٔ ،أٔدػذ يزكشح ثأعجبة انطؼٍ يٕلغ ػهٓٛب يٍ يحبو يمجٕل نذٖ انًحكًخ انؼهٛب أػهُذ نهًطؼٌٕ ظذِ فشد ػهٓٛب
ثًزكشح غهت فٓٛب سفط انطؼٍ ٔلذو االدػبء انؼبو نذٖ انًحكًخ انؼهٛب يزكشح غبنت فٓٛب ثمجٕل انطؼٍ شكال ً ٔف ٙانًٕظٕع
ثُمط انحكى انًطؼٌٕ ف.ّٛ

وقد جاء في حكم المحكمة العليا -:
حٛث ئٌ انطؼٍ لذ اعزٕفٗ انشكم انًمشس لبََٕبً .
ٔحٛث ئٌ انطبػٍ ُٚؼٗ ػهٗ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛأَّ ئر لعٗ ثؼذو جٕاص َظش يؼبسظزّ االعزئُبفٛخ لذ أخطأ ف ٙرطجٛك
انمبٌَٕ ٔشبثّ انمصٕس ف ٙانزغجٛت رنك ثأَّ أعظ لعبءِ ػهٗ أٌ األحكبو انصبدسح يٍ يحبكى االعزئُبف ال ٚجٕص انًؼبسظخ
فٓٛب كزهك انصبدسح يٍ انًحبكى االثزذائٛخ يخبنفبً انًبدر )049 ، 032( ٍٛيٍ لبٌَٕ اإلجشاءاد انجضائٛخ  ،كًب ٔأٌ انحكى أداَّ
ثجشًٚخ انشٛك سغى كَّٕ لذ أػطٗ نهًذػ ٙثبنحك انًذَ ٙكشٛك ظًبٌ نؼًهٛخ ثٛغ رًذ ثٔ ُّٛث ٍٛانطبػٍ ..
ٔح ٛث ئَّ نًب كبٌ االدػبء انؼبو لذ أحبل انطبػٍ نهًحبكًخ أيبو انًحكًخ االثزذائٛخ ثزًٓخ ئػطبء شٛك ثغٕء َٛخ نهًطؼٌٕ
ظذِ انثبَ ٙدٌٔ يمبثم ٔفبء عبثك ٔيؼذ نهذفغ ٔانز ٙلعذ ثاداَزّ ػٍ ْزِ انزًٓخ ٔثحجغّ فؼبسض فؼذنذ راد انًحكًخ
انحكى ف ٙشأٌ حجظ انطبػٍ ٔانز٘ اعزأَف فأٚذد انًحكًخ االعزئُبفٛخ ْزا انحكى ثمعبء صذس حعٕسٚبً اػزجبسٚبً فؼبسض فّٛ
انطبػٍ فمعذ يحكًخ االعزئُبف ثؼذو جٕاص انًؼبسظخ ٔ ،كبَذ انًبدح ( )032يٍ لبٌَٕ اإلجشاءاد انجضائٛخ رمع ٙثجٕاص
انًؼبسظخ يٍ انًحكٕو ػهٔ ّٛانًغئٕل ػٍ انحك انًذَ ٙف ٙاألحكبو انغٛبثٛخ انصبدسح ف ٙانجُح ٔانًخبنفبد أيبو انًحكًخ
انز ٙأصذسد انحكى خالل أعجٕػ ٍٛيٍ ربسٚخ ئػالَّ  ،كًب ٔأٌ انًبدح ( )049يٍ انمبٌَٕ عبنف انزكش حًُٛب رحذثذ ػٍ انزمشٚش
ثبنطؼٍ ثبنُمط لذ جشٖ َصٓب ػهٗ أَّ " ٚحصم انطؼٍ ثبنزمشٚش ثّ ف ٙأيبَخ عش انًحكًخ انز ٙأصذسد انحكى خالل أسثؼٍٛ
ٕٚيبً يٍ ربسٚخ انحكى انصبدس فٓٛب ٔ " ...يفبد ْز ٍٚانُص ٍٛأٌ انًؼبسظخ ف ٙاألحكبو انغٛبثٛخ انصبدسح ف ٙانجُح ٔانًخبنفبد
جبئضح يٍ انًحكٕو ػه ّٛأٔ انًغئٕل ػٍ انحك انًذَ ٙأيبو يحبكى أٔل ٔثبَ ٙدسجخ أ٘ االثزذائٛخ ٔاالعزئُبفٛخ ٔآٚخ رنك يب

أشبس ئنَ ّٛص انًبدح ( )49عبنفخ انزكش يٍ أٌ انزمشٚش ثبنطؼٍ ثبنُمط ٚكٌٕ خالل أسثؼٕٚ ٍٛيبً يٍ ربسٚخ اَمعبء يٛؼبد انًؼبسظخ
أٔ يٍ ربسٚخ انحكى انصبدس فٓٛب ٔيٍ ثى فاٌ رنك ٚذل دالنخ ػهٗ جٕاص انطؼٍ ثبنًؼبسظخ ف ٙاألحكبو انغٛبثٛخ أٔ انحعٕسٚخ
االػزجبسٚخ انصبدسح يٍ انًحبكى االعزئُبفٛخ ٔ ،ئر كبٌ انحكى انًطؼٌٕ ف ّٛلذ اَزٓٗ ئنٗ ػذو جٕاص انًؼبسظخ رأعٛغبً ػهٗ أٌ
انحكى انحعٕس٘ االػزجبس٘ صبدس يٍ انًحبكى االعزئُبفٛخ ٔنٛظ انًحبكى االثزذائٛخ فاٌ ْزا انزغجٛت يٍ انحكى ٚكٌٕ ثؼٛذاً
ػٍ حجخ انصٕاة  ،ثٛذ أَّ نًب كبَذ انًؼبسظخ ف ٙانحكى انحعٕس٘ االػزجبس٘ ال رمجم ئال ئرا أثجذ انًحكٕو ػه ّٛلٛبو انؼزس
انز٘ يُؼّ يٍ انحعٕس ٔنى ٚغزطغ رمذ ًّٚلجم انجهغخ انز ٙصذس فٓٛب انحكى انحعٕس٘ االػزجبس٘ ٔكبٌ انحكى انًطؼٌٕ فّٛ
لذ خهذ يذَٔبرّ يٍ اإلشبسح ئنٗ أٌ انطبػٍ لذ رمذو نهًحكًخ االعزئُبفٛخ ػُذ َظش يؼبسظزّ ثؼزس ػهٗ رخهفّ ػٍ حعٕس
انجهغخ انز ٙصذس فٓٛب انحكى انحعٕس٘ االػزجبس٘ ٔلجٕل انًحكًخ نٓزا انؼزس  ،فاٌ يؼبسظخ انطبػٍ فْ ٙزا انحكى ال ركٌٕ
جبئضح  ْٕٔ ،راد يب اَزٓٗ ئن ّٛانحكى انًطؼٌٕ ف ّٛف ٙيُطٕلّ ثغط انُظش ػٍ انزمشٚشاد انمبََٕٛخ انخبغئخ انز ٙثُٗ ػهٓٛب
لعبءِ ٔيٍ ثى فاٌ ْزا انٕجّ يٍ انطؼٍ ٚكٌٕ غٛش يُزج ٔال يحم نّ  ،نًب كبٌ رنك ٔكبٌ ثبل ٙيب أثبسِ انطبػٍ ٔاسداً ػهٗ
انحكى االثزذائ ٙانز٘ الزصش ٔحذِ ػهٗ انفصم ف ٙيٕظٕع انذػٕٖ –ٔكبٌ لعبؤِ ثزنك عهًٛبً – فاَّ ال ٚجٕص نهًحكًخ انؼهٛب
أٌ رؼشض نًب شبة انحكى االثزذائ ٙيٍ ػٕٛة ألَّ حبص لٕح األيش انًمعٔ ٙثبد انطؼٍ ف ّٛثطشٚك انُمط غٛش جبئض  ،نًب كبٌ يب
رمذو فاٌ انطؼٍ ثشيزّ ٚكٌٕ ػهٗ غٛش أعبط يفصحبً ػٍ سفعّ يٕظٕػبً ٔئنضاو انطبػٍ انًصبسٚف ػًال ً ثبنًبدح ( )005يٍ
لبٌَٕ اإلجشاءاد انجضائٛخ.

ما يستفاد من الحكم -:
ٚ .1جٕص انطؼٍ ثبنًؼبسظخ ف ٙاألحكبو انحعٕسٚخ االػزجبسٚخ ئرا لذو انطبػٍ ػزساً يمجٕال ً ػٍ عجت رخهفّ ػٍ حعٕس
انًحبكًخ.
 .0أٌ انطؼٍ ثبنًؼبسظخ ٚكٌٕ ف ٙاألحكبو انغٛبثٛخ انصبدسح يٍ يحبكى أٔل ٔثبَ ٙدسجخ  ،أ٘ االثزذائٛخ ٔاالعزئُبف

